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Отже, формування та становлення ядерного права, яке, за ви-
значенням Г.І.Балюк, представляє собою систему правових норм, 
якими регулюються відносини, пов’язані з використанням ядерної 
енергії, ядерних об’єктів, джерел іонізуючого випромінювання у 
різних сферах життєдіяльності [4, с. 68], тісно пов’язане з ядерним 
законодавством, головне призначення якого полягає в тому, щоб 
правовими засобами сприяти найбільш безпечному використанню 
ядерної енергії, забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки, за-
хисту людини від впливу іонізуючих випромінювань, охороні на-
вколишнього середовища від радіаційного забруднення.
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ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА 
ТОРГОВУ МАРКУ ТА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Ствoрeння рiвних yмoв гoспoдaрювaння для рiзних типiв 
тoвaрoвирoбникiв, впрoвaджeння кoнкyрeнтних прaвил в їх 
дiяльнiсть, нeoбхiднiсть нaсичeння ринкy тoвaрaми і пoслyгaми для 
зaдoвoлeння пoтрeб нaсeлeння oбyмoвлюють oб’єктивнy пoтрeбy 
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в прaвoвoмy мeхaнiзмi, щo зaбeзпeчyє нaлeжну iндивiдyaлiзaцiю 
пiдприємств і oргaнізацій, а також вирoблeних ними тoвaрiв і 
пoслуг. Цю рoль і пoкликaнi викoнyвaти тoргoві мaрки.

Українське законодавство закріплює принцип вичерпання 
прав наступним чином: «Виключне право власника свідоцтва за-
бороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстро-
ваний знак не поширюється на: …використання знака для товару, 
введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва 
чи за його згодою…» [1, ст.16].

Тобто після того, як товар із нанесеним на ньому знаком для 
товарів та послуг був введений в цивільний оборот, власник свідо-
цтва на знак для товарів і послуг втрачає право забороняти викорис-
тання свого знаку по відношенню до такого товару. Тобто власник 
свідоцтва втрачає право забороняти продаж, імпорт та експорт по 
відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, 
і подальше використання знака для товарів та послуг по відношен-
ню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника знака 
для товарів та послуг.

Відповідно, виникає питання, на якому етапі права власника 
свідоцтва є вичерпаними з точки зору українського законодавства: 
після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від 
території, де це відбувається, або лише після того, як вони були вве-
дені в обіг на території України.

У багатьох країнах існує територіальне обмеження право-
вої охорони товарного знака. Це означає, що охорона отримана на 
Україні не поширюється на інші країни і будь-яка зацікавлена осо-
ба може пройти реєстрацію товарного знака в іншій країні та стати 
законним власником товарного знаку. Винятком з цього переліку 
є товарні знаки , які стали загальновідомими в усьому світі. Але 
навіть для загальновідомого знаку доцільно здійснити реєстрацію 
товарного знака [2, c.124].

Національна модель використання торговельних марок вихо-
дить з принципу їх реального використання, і лише поважні при-
чини можуть дозволити використання знака у формі сповіщення, 
інформування третіх осіб про те, що певна торговельна марка ви-
користовується. Суттєвим є те, що окрім принципу реального ви-
користання торговельної марки у вітчизняному законодавстві за-
кріплено також принцип обов’язкового використання торговельної 
марки. Відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової 
власності, якщо в країні використання зареєстрованого знака є 



119

обов’язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні 
справедливого строку і лише тоді, коли зацікавлена особа не по-
дасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності [3, ст.5].

Відповідно до українського законодавства, якщо знак не ви-
користовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у 
свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації 
відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї пу-
блікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про 
дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Щодо принципу вичерпання прав на знак для товарів та по-
слуг, то він наразі закріплений у Директиві ЄС 2008/95/EC від 
22.10.2008 р. Цей принцип передбачає, що власник торговельної 
марки не має право забороняти її використання по відношенню 
до товарів, які були випущені в продаж в Співтоваристві під цією 
торговельною маркою власником торговельної марки або за його 
згодою [4, c.153]. Саме в такому напрямку доцільно було б формува-
ти практику застосування принципу вичерпання прав в Україні: за 
точку відліку має прийматись продаж, в результаті якого власник 
використав економічну вигоду від торговельної марки. Однак пи-
тання, яким чином буде застосовуватись цей принцип в Україні, за-
лишається відкритим. Відповіді на ці питання будуть залежати від 
того, яким чином має визначатись «введення в цивільний оборот», а 
також від підходу, обраного до застосування принципу вичерпання 
прав (міжнародного або національного).

Отже, охорона прав інтелектуальної власності на торговельну 
марку має особливо важливе значення, оскільки саме торговельні 
марки захищають споживачів від введення в оману щодо вироб-
ника, розвивають добросовісну конкуренцію. Необхідність забез-
печення належної правової охорони торговельної марки визнана 
всіма розвиненими країнами. Враховуючи те, що Україна є членом 
Світової організації торгівлі та має перспективи вступу до Євро-
пейського Союзу охорона прав інтелектуальної власності на торго-
вельні марки має стати одним із пріоритетних напрямків діяльності 
держави.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРОВ В РИМСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Влияние римского права и его значение для развития право-
вых систем современности бесспорно велико. Объясняется это тем, 
что римское право характеризуется самой точной и логичной раз-
работкой основных правовых отношений. Почему так? Некоторые 
авторы указывают на то, что римское право складывалось в момент 
острой социальной борьбы, в которой предпочтительнее было от-
казываться от многого, сохраняя самое важное, что и сформирова-
ло такие черты, как строгость, жесткость правовой регламентации, 
рационализм и житейская вековая мудрость [1, с. 10]. Данные каче-
ства предопределили становление строгой юридической системы, 
объединенной широкими принципами, связывающими правовые 
нормы [2, с. 426].

В договорном праве наиболее ярко отразились основные осо-
бенности и преимущества римского права. Слово «договор» проис-
ходит от глагола contra-here или con-traho, что означает буквально 
«стягивать». Договор есть обязательство, возникающее в силу со-
глашения сторон и пользующееся исковой защитой. 

Для того чтобы договор считался действительным, он должен 
был отвечать ряду условий. Во-первых, наличие соглашения до-
говаривающихся сторон о содержании договора. Данное соглаше-
ние не могло противоречить так называемым добрым нравам (boni 
mores). И, во-вторых, содержание договора должно было быть фи-
зически возможным. Римские юристы приводили такие примеры 
невозможности исполнения: некто обязался тронуть небо пальцем, 
некто обязался продать гиппоцентавра (фантастическое существо с 
лицом человека и туловищем лошади).

В римском праве различали также договоры строгого права 
и договоры, основанные на доброй совести. Договоры строго права 


